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APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:  

 Capítulo 1 - Visão Geral da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a identificação da 

Unidade Estadual; 

 Capítulo 2 - Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional: 

apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das estratégias 

adotadas, das principais ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, do desempenho 

orçamentário, além dos indicadores de desempenho operacional da Unidade; 

 Capítulo 3 - Governança: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de auditoria 

interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos controles internos, a 

execução das atividades de correição, a relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, 

sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria independente; 

 Capítulo 4 - Relacionamento com a Sociedade: informa sobre a acessibilidade dos cidadãos e os 

mecanismos de transparência das informações de interesse público; 

 Capítulo 5 - Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações sobre a 

execução financeira, aspectos contábeis e sistemática de apuração dos custos da unidade; 

 Capítulo 6 - Áreas Especiais da Gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na Gestão: 

de Pessoas, do Patrimônio e Infraestrutura, da Tecnologia da Informação; Ambiental e 

Sustentabilidade; 

 Capítulo 7 - Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: descreve o 

tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de 

conformidade adotadas na gestão; 

 Anexos e Apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma página, 

devidamente referenciados nos capítulos. 

 Relatórios, Pareceres e Declarações: apresenta as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei 

6.404/76, o Relatório de Auditoria Interna, os Pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual, o 

Parecer do Conselho Fiscal, o Relatório de Auditoria Independente e a Declaração de 

Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e 

rendas. 

O SESCOOP não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – Lei Orçamentária 

Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que estas 

informações não constam no presente Relatório de Gestão. 
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No exercício de 2015, o Sistema OCB/SESCOOP/AL foi impactado por um processo externo 

político e midiático, de grande relevância. Esse processo, liderado por representantes do setor 

cooperativista, afirmavam nos meios de comunicação locais, que o SESCOOP/AL não atendia 

cooperativas de pequenos produtores rurais, fazia mau uso do recurso uma vez que existia na 

estrutura orçamentária “dinheiro sobrando de um exercício para outro” e outras colocações que 

podem ser observadas em parte dos documentos disponibilizados para a auditora. 

Ao longo dos quase oito meses em que se viveu esse processo, chegaram apoios de cooperativas 

registradas e regulares com o Sistema, que, segundo essas, havia clareza acerca das intenções 

políticas veladas e implícitas desses representantes. 

As matérias veiculadas trouxeram alguns desdobramentos para o cotidiano do SESCOOP/AL, é 

que as cooperativas passaram a demandar mais, considerando a existência de uma reserva 

orçamentária, e a administração deste SESCOOP optou por atender tais demandas, extrapolando 

dessa forma o plano orçamentário previsto. Cabe dizer que a UE também teve maior visibilidade, 

consolidando a imagem do ponto de vista técnico, atendendo maior número de cooperativas, 

consequentemente, maior volume de famílias beneficiadas. 

Desta forma, as ações finalísticas em 2015 foram intensificadas por meio da difusão do 

cooperativismo, dando publicidade à cultura da cooperação, disseminação da doutrina, valores e 

princípios do cooperativismo. Os resultados podem ser constatados na métrica de valores obtidos 

com mídia espontânea entre os meses de fevereiro e dezembro deste ano, totalizados em 

aproximadamente 20 milhões de reais. 

Ainda sobre os objetivos finalísticos, evidencia-se o volume de pessoas beneficiadas, por exemplo, 

no projeto ou atividade “Gestão e Governança Cooperativista”, pois havia previsto no orçamento 

uma meta de atendimento para 20 pessoas e ao final contabilizadas 1.030.  

Da mesma forma as 22 ações de promoção social realizadas com foco em serviços de saúde, 

contemplaram atendimento a 15 cooperativas e comunidade do entorno. Além do Dia de Cooperar 

(Dia C), que atendeu 430 pessoas. 

 

  



  

13 

 

CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE  

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE  

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS Código SIORG: 002844 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Alagoas 

Denominação Abreviada: SESCOOP/AL 

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica 

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.387.606/0001-70 

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 

anteriormente 
Código CNAE: 8599-6/99 

Telefones/Fax de contato:  (082) 2122-9494 (082) 2122-9452 (082) 2122-9458 

Endereço Eletrônico: secretaria@ocb-al.coop.br 

Página na Internet: http://www.ocb-al.coop.br 

Endereço Postal: Avenida Governador Lamenha Filho, 1880, Feitosa, 57.043-000, Maceió - AL  

  

1.1. Finalidade e Competências 

 

1.1.1. Finalidade: o SESCOOP foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de 

setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o 

território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social 

do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).  

1.1.2. Competências: as competências do SESCOOP estão definidas no DECRETO Nº 3.017, 

DE 06 DE ABRIL DE 1999. São elas:  

I - Organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção 

social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;  

II - Operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em 

cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da 

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.  

III - Para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros 

próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados. 
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1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do SESCOOP/AL 

Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas 

Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas 

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado no 

Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- 

SESCOOP); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas 

Regimento Interno, aprovado na 1ª Reunião do Conselho Administrativo em 28/09/1999 e registrado no 1º Registro de Títulos 

e Documentos de Pessoas Jurídicas de Maceió em 08/10/1999. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas 

Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 43/2006, Norma de Pessoal – Resolução 300/2008 – Norma de bens 

permanentes, norma de execução orçamentária, norma de seleção e de pessoal, norma de licitação, norma de sindicância, 

norma de aquisição e uso de veículo, normas de diárias, norma de incentivo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

empregado, norma de viagens e diárias e norma de fundo fixo de caixa. 
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1.3. Ambiente de Atuação 

 

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo 

cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade econômica (da 

agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das 

grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito 

Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos: 

1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, 

cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados 

aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, 

armazenamento e industrialização. 

2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de 

consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo. 

3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou 

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano. 

4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de 

empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser 

mantenedora da escola. 

5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou 

relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da 

Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a 

produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas. 

6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e 

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 

7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de 

infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos 

poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras 

de energia. 

8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, 

industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. 

9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e 

produtos, quando detenham os meios de produção. 

10. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde 

humana em seus variados aspectos. 

11. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais 

(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de 

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a 

terceiros. 

12. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou 

passageiros. 

13. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de 

entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro 

social nestas áreas.  
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O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de 

empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes números 

estão apresentados na Tabela 01, a seguir:  

 

Tabela 01: Números do Cooperativismo no SESCOOP/AL 

Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados 

2014 2015 
Variação 

(%) 
2014 2015 

Variação 

(%) 
2014 2015 

Variação 

(%) 

116 113 -2,59 20.547 17.961 -12,59 2.247 2.247 0,00 

Fonte: OCB/AL 

 

No exercício de 2015 estão registradas na OCB/AL 113 cooperativas, conforme atualização 

cadastral no SINAC – Sistema Nacional de Autogestão das Cooperativas, distribuídas em nove 

ramos, descritos a seguir: Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Produção, Saúde, 

Trabalho, Transporte, Turismo e Lazer. Cabe dizer que a informação inerente ao número de 

empregados está estimada por falta de recebimento de informações precisas por parte das 

cooperativas. Estamos nos empenhando para ajustar tais dados. 
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1.4. Organograma  

 

A estrutura organizacional da Unidade Alagoas é a seguinte: 

 

Figura 01: Organograma Funcional do SESCOOP/AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SESCOOP/AL 

 

O Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/AL consta no Anexo 01.  
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1.5. Macroprocessos Finalísticos 

 

Foi realizado um mapeamento de processos na Unidade, mas encontra-se defasado em virtude 

de ajustes internos. Assim, os macroprocessos finalísticos não estão mapeados. 
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CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS 

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 

2.1. Planejamento organizacional  

 

O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em seis 

etapas, a saber: 

 

1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do 

Cooperativismo: 

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de atuação 

do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o SESCOOP, antecipadas pelos 

cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das cooperativas. 

Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e 

atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de dirigentes de 

cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, que responderam pesquisa via web e 

participaram de grupos focais -  técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação entre 

grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo pesquisador.  

2 – Avaliação do Plano do SESCOOP (2010-2013) 

Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do ambiente 

interno do SESCOOP, com destaque para a realização de pesquisas interna com colaboradores das 

unidades nacional e estaduais do SESCOOP, para a identificação de forças e fragilidades. 

3 – Formulação da Estratégia 

Para a formulação da estratégia do SESCOOP foram realizadas oficinas com a participação de 

lideranças do SESCOOP. 

4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais 

Foi desenvolvido modelo para que as unidades do SESCOOP realizassem o desdobramento da 

estratégia institucional em planos estaduais.  

5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores 

Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional. 

6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais 

Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para apresentação do 

novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das unidades nacional e estaduais, 

pautados no plano institucional. 
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Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa participação 

dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características desse processo estão: 

 Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e 

Unidades Estaduais; 

 Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025; 

 Participação direta das cooperativas no processo de planejamento; 

 Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos; 

 Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo. 

 

Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do SESCOOP 2015-2020 

encontram-se descritos a seguir: 

Visão do Cooperativismo – descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025: 

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade 

e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”. 

 

Desafios do Cooperativismo – demandará esforço das cooperativas e forte atuação das 

instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do 

SESCOOP. Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo são: 

 

 

Missão do SESCOOP – representa a razão de ser da instituição: 

“Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das 

cooperativas brasileiras”. 

 

Objetivos Estratégicos Finalísticos do SESCOOP – revelam as principais escolhas da 

instituição para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento 

da missão organizacional. São eles: 

 Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do 

cooperativismo; 

 Promover a profissionalização da gestão cooperativista; 

 Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional; 

 Promover a profissionalização da governança cooperativista; 

 Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas; 

 Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida; 

 Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.  
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Objetivos Estratégicos de Gestão – contribuem para a melhoria da organização e dos 

processos de gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles: 

 Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos; 

 Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas; 

 Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos; 

 Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos; 

 Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores 

 

O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia e 

superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados 

concretos.  

Nesse sentido, o SESCOOP tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados – 

GEOR, um modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a 

abordagem e a atuação das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo. 

Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as suas 

principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser capaz 

de elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro. 

Este novo modelo de atuação tem sido reforçado por meio de capacitações regionais realizadas 

durante o ano de 2015, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos 

são coordenados pela Unidade Nacional do SESCOOP, com participação expressiva de colaboradores 

e lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e 

orçamento, com a aplicação teórica e prática dos conceitos. 
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2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício da UPC 

 

O Plano Estratégico do SESCOOP/AL 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento 

estratégico corporativo, tendo as unidades nacional e estaduais realizado o seu desdobramento, 

considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.  

O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia 

institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a priorização e 

seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos estruturadores e 

das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo SESCOOP. 

Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o plano estratégico da unidade 

estadual, apresentado a seguir: 

 

Objetivos Estratégicos Finalísticos do SESCOOP/AL 

 Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do 

cooperativismo; 

 Promover a profissionalização da gestão cooperativista; 

 Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional; 

 Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas; 

 Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida; 

 Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental. 

 

Objetivos Estratégicos de Gestão do SESCOOP/AL 

 Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos. 

 

2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico 

 

Uma vez aprovado, a implementação do plano estratégico tem sido realizada por meio da execução de 

projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento das cooperativas e 

das demais atividades que suportam a operação da Unidade. 

Os principais projetos e atividades executados em 2015, sua vinculação aos objetivos estratégicos, 

respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas 

contextualizações estão dispostos no Quadro 01 a seguir. 
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Quadro 01: Estratégias adotadas pelo SESCOOP/AL para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 2015  

Objetivos Estratégicos Projetos ou Atividades Riscos Estratégias Adotadas Contexto Limitações 

Promover a cultura da 

cooperação e disseminar a 

doutrina, os valores e 

princípios do cooperativismo 

Programa de Orientação 

Cooperativista (POC) 

Pouca escolaridade Profissionais qualificados 

para as atividades de 

disseminação da doutrina. 

Baixos índices sociais Estado com índice cultural 

baixo 

Promover a 

profissionalização da gestão 

cooperativista 

Gestão e Governança Cooperativista Formações que tratam de 

gestão x negócios, porém 

sem compreensão da 

doutrina 

Utilizar ferramentas efetivas 

nas formações 

Poucas capacitações no 

âmbito cooperativista 

Recursos limitados para 

melhorias do sistema 
Curso para Formação de 

Conselheiros 

Ampliar o acesso das 

cooperativas às soluções de 

formação e qualificação 

profissional 

Aprendiz Cooperativo Formações que tratam de 

gestão x negócios, porém 

sem compreensão da 

doutrina 

Profissionais qualificados e 

ferramentas efetivas 

Necessidade de maior 

participação 

Estrutura física para 

realização das atividades. 
Curso de Informática 

Curso Básico de Cooperativismo 

Aperfeiçoamento de Práticas 

Profissionais 

Visita Técnica 

Monitorar desempenhos e 

resultados com foco na 

sustentabilidade das 

cooperativas 

Programa de Acompanhamento 

Cooperativista (PAC I) 

Ambientes e cooperativas de 

difícil acesso 

Utilizar ferramentas efetivas 

nas formações 

Acompanhamento regular Equipe reduzida para 

realização do 

acompanhamento regular 
Acompanhamento e Orientação da 

Dissolução e Liquidação de 

Cooperativas 

Apoiar iniciativas voltadas 

para a saúde e segurança do 

trabalho e de qualidade de 

vida 

Ação Saúde Ambientes e cooperativas de 

difícil acesso 

Ações sociais preventivas 

pelo Sistema e por parceiros 

Fluxo de demandas para 

promoção social  

Alto grau de necessidades 

socioeconômicas. 

Apoiar práticas de 

responsabilidade 

socioambiental 

Dia de Cooperar Ambientes e cooperativas de 

difícil acesso 

Ações sociais preventivas 

pelo Sistema e por parceiros 

Fluxo de demandas para 

promoção social  

Alto grau de necessidades 

socioeconômicas. 

Garantir comunicação 

frequente e ágil com os seus 

públicos 

Estímulo ao Cooperativismo do 

Estado 

Aumento das demandas pela 

divulgação institucional 

Maior aproximação com as 

cooperativas do ramo 

agropecuário 

Ataques midiáticos por 

jornalistas 

Pouco recurso para utilizar 

nas demandas solicitadas 

Fonte: Capacitação SESCOOP/AL  
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2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

 

No exercício de 2015, o SESCOOP/AL elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando à 

execução das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se pela 

importância e impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes: 

 Projeto ou Atividade “Dia de Cooperar 2015”, que beneficiou 430 pessoas, dentre cooperados, 

familiares e outros participantes;  

 Projeto ou Atividade “Ação Saúde”, que beneficiou 15 cooperativas; 

 Projeto ou Atividade “Gestão e Governança Cooperativista”, que beneficiou 1.030 empregados. 

 

2.2.Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos  

 

O SESCOOP/AL utiliza como instrumentos de acompanhamento e monitoramento dos projetos ou 

atividades os Sistemas “Zeus” (módulos financeiro, contábil e orçamentário), “DM Eventos” 

(acompanha as ações previstas e realizadas), “SIAA – Sistema Integrado de Acompanhamento de 

Atividades” (acompanha os processos da área finalística), o quadro de aviso nas unidades setoriais da 

área meio e fim, o relatório físico financeiro e a planilha do PAT – Plano Anual de Trabalho 

(conciliação dos Sistemas Zeus X DM Eventos). Cabe dizer que as avaliações são mensais, 

verificando quais ações foram executadas e quais poderão ser remanejadas. 
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Tabela 02: Execução física e financeira dos Projetos ou Atividades do SESCOOP/AL para o exercício de 2015  

Objetivos Estratégicos Projetos ou Atividades 

Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00) 

Unidade de 

Medida 
Prevista Realizada 

% 

Realização 
Prevista Realizada 

% 

Realização 

Promover a cultura da cooperação e 

disseminar a doutrina, os valores e 

princípios do cooperativismo 

Programa de Orientação Cooperativista 

(POC) 
Pessoas 252 539 213,89 25.421,00 23.093,63 90,84 

Promover a profissionalização da 

gestão cooperativista 

Gestão e Governança Cooperativista 
Pessoas 20 1.030 5.150,00 212.638,00 201.550,00 94,79 

Curso para Formação de Conselheiros 
Pessoas 20 41 205,00 1.152,00 890,00 77,26 

Ampliar o acesso das cooperativas às 

soluções de formação e qualificação 

profissional 

Aprendiz Cooperativo Pessoas 80 158 197,50 92.736,00 73.348,00 79,09 

Curso de Informática Pessoas 80 122 152,50 24.685,00 25.331,00 102,62 

Curso Básico de Cooperativismo Pessoas 80 231 288,75 6.320,00 8.290,50 131,18 

Aperfeiçoamento de Práticas Profissionais Pessoas 925 1.323 143,03 197.651,00 195.949,87 99,14 

Visita Técnica Pessoas 10 12 120,00 42.571,00 38.935,68 91,46 

Monitorar desempenhos e resultados 

com foco na sustentabilidade das 

cooperativas 

Programa de Acompanhamento 

Cooperativista (PAC I) 
Cooperativas 11 30 272,73 442.083,00 434.368,07 98,25 

Acompanhamento e Orientação da 

Dissolução e Liquidação de Cooperativas 
Cooperativas 01 01 100,00 3.840,00 1.600,00 41,67 

Apoiar iniciativas voltadas para a 

saúde e segurança do trabalho e de 

qualidade de vida 

Ação Saúde Cooperativas 07 15 214,29 151.074,00 150.915,04 99,89 

Apoiar práticas de responsabilidade 

socioambiental 
Dia de Cooperar 2015 Pessoas 500 430 86,00 77.457,00 74.740,19 96,49 

Garantir comunicação frequente e 

ágil com os seus públicos 

Estímulo ao Cooperativismo do Estado 
- - - - 35.285,00 36.439,98 103,27 

TOTAL - - 1.986 3.932 197,99 1.679.224,00 1.511.897,09 90,04 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL   
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2.3. Desempenho Orçamentário 

 

O SESCOOP é organizado por áreas de atuação, que refletem o desempenho finalístico e de gestão do 

sistema. A execução orçamentária em 2015 por área de atuação está descrita a seguir: 

 

Tabela 03: Realizações Financeiras por Área de Atuação 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 2014 
2015 

Previsto Realizado % Exec. 

1 - Atuação Finalística 1.086.464,16 1.643.939,00 1.475.457,11 89,75 

a-   Formação/Capacitação Profissional 692.803,83 944.064,00 790.740,18 83,76 

b-   Promoção Social 100.199,64 228.531,00 225.655,23 98,74 

c-   Monitoramento/Desenvolvimento de 

Cooperativas 
293.460,69 471.344,00 459.061,70 97,39 

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 626.070,68 980.408,00 788.209,19 80,40 

d-   Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 26.825,01 20.400,00 17.856,00 87,53 

e-   Diretoria Executiva (PRESID/SUPER) 157.460,18 255.054,00 171.797,05 67,36 

f-   Administrativo (Apoio/Informática/Jurídico) 441.785,49 669.669,00 562.116,16 83,94 

g-   Divulgação/Comunicação - 35.285,00 36.439,98 103,27 

TOTAL 1.712.534,84 2.624.347,00 2.263.666,30 86,26 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 606 – Sistema Zeus 

 

Dos valores alocados na atuação finalística 53,60% foi destinado para Formação/Capacitação 

Profissional, 15,29% para Promoção Social e 31,11% para Monitoramento/Desenvolvimento de 

Cooperativas. O valor de R$ 788.209,19 foi alocado para a atividade meio, distribuído para os órgãos 

colegiados, diretoria executiva, administrativo e divulgação/comunicação. 

 

Como entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o SESCOOP organiza as 

suas iniciativas a partir de uma classificação programática, que identifica os objetivos a serem 

atingidos com a realização das despesas. Cada nível de governo possui sua própria estrutura 

programática em função das peculiaridades e necessidades existentes.  

A referida estrutura é composta por Programas, que representam o instrumento de organização da 

atuação governamental e articula um conjunto de ações. 

As ações, neste caso, não são as necessárias à consecução dos projetos, mas um instrumento utilizado 

para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de 

modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da 

ação de Governo.  

 

  



  

28 

 

De maneira a alinhar a execução estratégica à orçamentária, o SESCOOP utiliza a vinculação dos seus 

Objetivos Estratégicos – finalísticos e de gestão – a Programas e Ações monitoradas pelo MTPS, 

conforme Quadro abaixo.  

Programa / Área Temática Ação / Objetivo Estratégico 

5100 - Cultura da 

Cooperação 

5101 - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do 

cooperativismo 

5200 - Profissionalização e 

Sustentabilidade 

5201 - Promover a profissionalização da gestão cooperativista 

5202 - Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional 

5203 - Promover a profissionalização da governança cooperativista 

5204 - Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas 

5300 - Qualidade de Vida e 

Responsabilidade 

Socioambiental 

5301 - Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida 

5302 - Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental 

5400 - Apoio à Gestão 5401 - Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos 

5402 - Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores 

5403 - Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas 

5404 - Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos 

5405 - Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos 

 

No caso de iniciativas que não vinculam-se diretamente aos objetivos estratégicos do SESCOOP, 

utiliza-se os Programas e Ações do MTPS, conforme Quadro abaixo. 

Programa Ação 

0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego 8938 - Gestão do Processo de Planejamento Institucional 

0750 – Apoio Administrativo 8901 - Manutenção de Serviços Administrativos 

8977 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 

8910 – Ações de Informática 

0773 – Gestão das Políticas de Execução Financeira, 

Contábil e de Controle Interno 

8915 - Assistência Financeira a Entidades 

0106 – Gestão da Política de Trabalho e Emprego 8938 – Gestão do Processo de Planejamento Institucional 

0773 – Gestão das Políticas de Execução Financeira, 

Contábil e de Controle Interno 

8914 – Serviços de Administração e Controle Financeiro 

8951 – Serviços de Auditoria 

0100 - Assistência ao Trabalhador 8903 - Assistência Médica e Odontologia  

8905 - Auxílio Alimentação/Refeição aos Colaboradores 

8906 - Auxílio Transporte aos Colaboradores 

8907 - Assistência Social aos Colaboradores 

0750 – Apoio Administrativo 8904 - Assistência de Seguro de Vida em grupo 
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A execução orçamentária dos programas executados pelo SESCOOP/AL em 2015 segue descrita a 

seguir: 

 

Tabela 04: Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/AL – 

2014/2015 

PROGRAMAS 
2014 

R$ (1,00) 

2015 R$ (1,00) % 

Exec. Previsto Realizado 

1 - Atuação Finalística 1.086.464,16 1.643.939,00 1.475.457,11 89,75 

Programa 5100- Cultura da Cooperação 70.519,82 25.421,00 23.093,63 90,84 

Programa 5200- Profissionalização e 

Sustentabilidade 
915.744,70 1.389.987,00 1.226.708,25 88,25 

Programa 5300 - Qualidade de Vida 100.199,64 228.531,00 225.655,23 98,74 

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 626.070,68 980.408,00 788.209,19 80,40 

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e 

Emprego 
170.790,35 264.654,00 180.497,05 68,20 

Programa 5400 - Administração e Apoio - 35.285,00 36.439,98 103,27 

Programa 0750 - Apoio Administrativo 441.785,49 669.669,00 562.116,16 83,94 

Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador - - -  

Programa 0773 - Gestão da Política de Execução 

Financeira, contábil e de Controle 
13.494,84 10.800,00 9.156,00 84,78 

TOTAL 1.712.534,84 2.624.347,00 2.263.666,30 86,26 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade –

Sistema Zeus 

 

Sobre a execução orçamentária dos programas no exercício de 2015, destaca-se que 65,18% foi 

destinado para a atuação finalística e 34,82% para gestão do sistema – atividade meio, totalizando R$ 

2.263.666,30. 
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2.3.1. Execução Física e Financeira dos Programas e Ações 

 

Programa: 5100 – Cultura da Cooperação 

Objetivo do Programa: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e 

os valores do cooperativismo 

Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foi: Programa de Orientação Cooperativista 

(POC). 

 

Projeto ou Atividade: Programa de Orientação Cooperativista (POC) 

Tabela 05: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – POC 

Valor/Quant. 
Unidade de 

Medida 
Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 25.421,00 23.093,63 90,84 

Física Pessoas 252 539 213,89 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

Constatou-se que o percentual de realização foi de 213,89, demonstrando que a meta física realizada 

foi superior à prevista. Em relação à meta financeira, houve uma despesa menor que a prevista, com 

90,84 de percentual de realização. 

 

Programa: 5200 – Profissionalização e Sustentabilidade 

Objetivo do Programa: Melhorar a gestão e a governança das cooperativas 

Ação 5201: Promover a profissionalização da gestão cooperativista 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foram: Gestão e Governança Cooperativista; 

Curso para Formação de Conselheiros. 

 

Projeto ou Atividade: Gestão e Governança Cooperativista 

Tabela 06: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Gestão e Governança Cooperativista 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 212.638,00 201.550,00 94,79 

Física Pessoas 20 1.030 5.150,00 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 
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O percentual de realização da meta financeira do projeto ou atividade Gestão e Governança 

Cooperativista foi de 94,79. Ressaltamos que a meta física prevista era de 20 pessoas, mas em virtude 

do número crescente de demandas de qualificação de empregados das cooperativas, a meta realizada 

foi 1.030, o que representa um dado significativo, conforme percentual de realização de 5.150,00. 

Cabe dizer que tais qualificações foram exigidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social – 

MTPS. 

 

Projeto ou Atividade: Curso para Formação de Conselheiros 

Tabela 07: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Curso para Formação de 

Conselheiros 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 1.152,00 890,00 77,26 

Física Pessoas 20 41 205,00 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Foram capacitadas 41 pessoas no Curso para Formação de Conselheiros, com percentual de 

realização de 205,00. Houve uma despesa (meta financeira) realizada menor que a prevista, que 

representa 77,26. 

 

Ação 5202: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foram: Aprendiz Cooperativo; Curso de 

Informática; Curso Básico de Cooperativismo; Aperfeiçoamento de Práticas Profissionais; Visita 

Técnica; Manutenção do Funcionamento – CAPCOOP; Investimento/Treinamento de RH – 

CAPCOOP. 

 

Projeto ou Atividade: Aprendiz Cooperativo 

Tabela 08: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Aprendiz Cooperativo 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 92.736,00 73.348,00 79,09 

Física Pessoas 80 158 197,50 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

As metas físicas prevista e realizada do projeto ou atividade Aprendiz Cooperativo são, 

respectivamente, 80 e 158, que representa 197,50 de percentual de realização. Em relação a meta 

financeira, o percentual foi de 79,09. 
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Projeto ou Atividade: Curso de Informática 

Tabela 09: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Curso de Informática 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 24.685,00 25.331,00 102,62 

Física Pessoas 80 122 152,50 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

A meta financeira realizada ultrapassou o valor de R$ 646,00 do que foi prevista, mas em 

contrapartida, o percentual de realização da meta física foi de 152,50. 

 

Projeto ou Atividade: Curso Básico de Cooperativismo 

Tabela 10: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Curso Básico de Cooperativismo 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 6.320,00 8.290,50 131,18 

Física Pessoas 80 231 288,75 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Constatou-se que o percentual de realização foi de 288,75, demonstrando que a meta física realizada 

foi superior à prevista, com 231 pessoas capacitadas no Curso Básico de Cooperativismo. Em relação 

à meta financeira, o percentual de realização foi de 131,18. 

 

Projeto ou Atividade: Aperfeiçoamento de Práticas Profissionais 

Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Aperfeiçoamento de Práticas 

Profissionais 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 197.651,00 195.949,87 99,14 

Física Pessoas 925 1.323 143,03 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

As metas físicas prevista e realizada são, respectivamente, 925 e 1.323, que representa 143,03 de 

percentual de realização. Em relação a meta financeira, o percentual foi de 99,14. 
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Projeto ou Atividade: Visita Técnica 

Tabela 12: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Visita Técnica 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 42.571,00 38.935,68 91,46 

Física Pessoas 10 12 120,00 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

A meta física realizada ultrapassou a quantidade de duas pessoas do que foi prevista, mas em 

contrapartida, o percentual de realização da meta financeira foi de 91,46, tendo em vista que foi 

prevista uma despesa de R$ 42.571,00 e foi realizada R$ 38.935,68. 

 

Projeto ou Atividade: Manutenção do Funcionamento – CAPCOOP 

Tabela 13: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Manutenção do Funcionamento – 

CAPCOOP 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 359.623,00 245.804,71 68,35 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

As metas financeiras prevista e realizada são, respectivamente, R$ 359.623,00 e R$ 245.804,71, que 

representa 68,35 de percentual de realização. 

 

Projeto ou Atividade: Investimento/Treinamento de RH – CAPCOOP 

Tabela 14: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Investimento/Treinamento de RH – 

CAPCOOP 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 6.688,00 640,42 9,58 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

As metas financeiras prevista e realizada são, respectivamente, R$ 6.688,00 e R$ 640,42, que 

representa 9,58 de percentual de realização. 
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Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foram: Programa de Acompanhamento 

Cooperativista – I (PAC I); Acompanhamento e Orientação da Dissolução e Liquidação de 

Cooperativas 

 

Projeto ou Atividade: Programa de Acompanhamento Cooperativista – I (PAC I) 

Tabela 15: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – PAC I 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 442.083,00 434.368,07 98,25 

Física Cooperativas 11 30 272,73 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Constatou-se que o percentual de realização do programa ou atividade PAC I foi de 272,73, 

demonstrando que a meta física realizada foi superior à prevista, com 30 cooperativas 

acompanhadas/monitoradas em 2015. Em relação à meta financeira, o percentual de realização foi de 

98,25. 

 

Projeto ou Atividade: Acompanhamento e Orientação da Dissolução e Liquidação de Cooperativas 

Tabela 16: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Acompanhamento e Orientação da 

Dissolução e Liquidação de Cooperativas 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 3.840,00 1.600,00 41,67 

Física Cooperativas 01 01 100,00 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

As metas financeiras prevista e realizada são, respectivamente, R$ 3.840,00 e R$ 1.600,00, que 

representa 41,67 de percentual de realização. Em relação a meta física, a realização foi de 100% 
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Programa 5300 - Qualidade de Vida 

Objetivo do Programa: Intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade 

socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre os cooperados, 

empregados e familiares 

Ação 5301: Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foi: Ação Saúde 

 

Projeto ou Atividade: Ação Saúde 

Tabela 17: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Ação Saúde 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 151.074,00 150.915,04 99,89 

Física Cooperativas 07 15 214,29 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

O percentual de realização foi de 214,29, demonstrando que a meta física realizada foi superior à 

prevista. Em relação à meta financeira, a despesa prevista era de R$ 151.074,00, mas a realizada foi 

de R$ 150.915,04, representando 99,89% de realização. 

 

Ação 5302: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foi: Dia de Cooperar (Dia C) 2015 

 

Projeto ou Atividade: Dia de Cooperar (Dia C) 2015 

Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Dia C 2015 ( 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 77.457,00 74.740,19 96,49 

Física Pessoas 500 430 86,00 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Constatou-se que o percentual de realização da meta física do “Dia C 2015” foi de 86,00. Em relação 

à meta financeira, o percentual de realização foi de 96,49. 
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Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego  

Objetivo do Programa: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais 

Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foi: Manutenção do Funcionamento – 

CODEL 

 

Projeto ou Atividade: Manutenção do Funcionamento – CODEL 

Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Manutenção do Funcionamento – 

CODEL 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 9.600,00 8.700,00 90,63 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

As metas financeiras prevista e realizada são, respectivamente, R$ 9.600,00 e R$ 8.700,00, que 

representa 90,63% de realização. 

 

Ação 8911: Gestão Administrativa 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foram: Manutenção do Funcionamento – 

PRESID; Manutenção do Funcionamento – SUPER; Investimento/Treinamento de RH – SUPER 

Projeto ou Atividade: Manutenção do Funcionamento – PRESID 

Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Manutenção do Funcionamento – 

PRESID 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 866,00 216,90 25,05 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Foi previsto uma meta financeira de R$ 866,00 no projeto ou atividade “Manutenção do 

Funcionamento – PRESID”, mas a meta realizada foi de R$ 216,90. 
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Projeto ou Atividade: Manutenção do Funcionamento – SUPER 

Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Manutenção do Funcionamento – 

SUPER 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 234.588,00 167.358,40 71,34 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

O percentual de realização da meta financeira foi de 71,34, tendo em vista que foi previsto uma 

despesa de R$ 234.588,00 e houve realização no valor de R$ 167.358,40. 

 

Projeto ou Atividade: Investimento/Treinamento de RH – SUPER 

Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Investimento/Treinamento de RH – 

SUPER 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 19.600,00 4.221,75 21,54 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

As metas financeiras prevista e realizada são, respectivamente, R$ 19.600,00 e R$ 4.221,75, que 

representa 21,54% de realização. 

 

Programa 5400 - Administração e Apoio 

Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema 

SESCOOP 

Ação 5404: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foi: Estímulo ao Cooperativismo do Estado 
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Projeto ou Atividade: Estímulo ao Cooperativismo do Estado 

Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Estímulo ao Cooperativismo do 

Estado 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 35.285,00 36.439,98 103,27 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Constatou-se que o percentual de realização do projeto ou atividade “Estímulo ao Cooperativismo do 

Estado” foi de 103,27. 

 

Programa 0750 - Apoio Administrativo 

Objetivo do Programa: Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para 

implementação da gestão de seus programas finalísticos 

Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foram: Manutenção do Funcionamento – 

ADFIN; Investimento/Treinamento de RH – ADFIN; Manutenção do Funcionamento – JURÍDICO; 

Investimento/Treinamento de RH – JURÍDICO 

 

Projeto ou Atividade: Manutenção do Funcionamento – ADFIN 

Tabela 24: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Manutenção do Funcionamento – 

ADFIN 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 538.273,00 470.804,28 87,47 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

A meta financeira prevista foi de R$ 538.273,00 e a realizada foi de R$ 470.804,28, representando 

um percentual de realização de 87,47. 
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Projeto ou Atividade: Investimento/Treinamento de RH – ADFIN 

Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Investimento/Treinamento de RH – 

ADFIN 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 9.000,00 1.530,00 17,00 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Houve uma despesa (meta financeira) realizada menor que a prevista, que representa 17,00% de 

realização. 

 

Projeto ou Atividade: Manutenção do Funcionamento – JURÍDICO 

Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Manutenção do Funcionamento – 

JURÍDICO 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 118.396,00 89.781,88 75,83 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

75,83 representa o percentual de realização da meta financeira do projeto ou atividade “Manutenção 

do Funcionamento – Jurídico”. 

 

Projeto ou Atividade: Investimento/Treinamento de RH – JURÍDICO 

Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Investimento/Treinamento de RH – 

JURÍDICO 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 4.000,00 0,00 - 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

Foi previsto meta financeira no valor de R$ 4.000,00 no projeto ou atividade 

“Investimento/Treinamento de RH – Jurídico”, mas não houve despesa realizada. 

  



  

40 

 

Programa 0773 – Gestão da Política de Execução Financeira, Contábil e de Controle  

Objetivo do Programa: Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil 

Ação 8914: Serviços de Administração e Controle Financeiro 

O Projeto ou Atividade executado em 2015, nesta Ação, foi: Manutenção do Funcionamento – 

COFIS 

 

Projeto ou Atividade: Manutenção do Funcionamento – COFIS 

Tabela 28: Metas físicas e financeiras do Projeto ou Atividade – Manutenção do Funcionamento – 

COFIS 

Valor/Quant. Unidade de 

Medida 

Previsto Realizado % de realização 

Financeira R$ 1,00 10.800,00 9.156,00 84,78 

Física - - - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Cadastrais – Função Programa por Centro de Responsabilidade – 

Sistema Zeus 

 

A meta financeira prevista foi de R$ 10.800,00 e a realizada foi de R$ 9.156,00, representando um 

percentual de realização de 84,78. 
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2.3.2. Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário 

 

A partir de matérias jornalísticas que afirmavam que existia “dinheiro sobrando de um exercício para 

outro”, o SESCOOP/AL no exercício de 2015 gastou R$ 415.307,35 acima da receita total, para 

atender o aumento de demandas das cooperativas, com isso, foi utilizado o saldo de exercícios 

anteriores ficando abaixo do nível de 2014. 

2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos 

 

Quadro 02: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três 

exercícios  

Unidade concedente ou contratante 

Nome e CNPJ: SESCOOP 03.087.543/0001-86 (Modalidade 5) 

UG/GESTÃO: 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Convênio - - 01 - - 0,10 

Projetos Especiais 

FUNDECOOP 
- - 02 - - 57,10 

Totais - - 03 - - 57,20 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

Não houve transferências concedidas pela UPC no exercício de 2015. 
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2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas 

 

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente 

sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela abaixo apresenta a evolução das Receitas do 

SESCOOP/AL nos três últimos exercícios.  

Salientamos que as receitas se concentram em Contribuições; Financeiras; Serviços; Outras Receitas 

Correntes; Receitas de Transferências e que não houve Receitas de Capital. 

 

Tabela 29: Evolução das Receitas do SESCOOP/AL  

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 604 – Sistema Zeus 

 

Nas receitas de “contribuições” pode-se verificar que ocorreu uma variação percentual de 12,78 no 

biênio 2013/2014 e de 7,27 no biênio 2014/2015. As variações percentuais 2013/2014 e 2014/2015 

das receitas “financeiras” foram, respectivamente, 89,72 e -4,99. Constatou-se que houve receitas de 

“serviços” no valor de R$24.700,00 apenas no exercício de 2014. Por sua vez, o biênio 2013/2014 

das “outras receitas correntes” teve um crescimento significativo de 255,65% e o biênio 2014/2015 

teve uma queda de -87,01%. Houve um crescimento de 34,03% nas receitas de “transferências” no 

biênio 2013/2014. 

 

A receita de 2015 foi 1,13% superior à de 2014, devido ao crescimento de 7,27% nas receitas de 

contribuições. 

 

O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP/AL do exercício de 2015, na forma da 

reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$2.624.347,00. As 

receitas atingiram o valor de R$1.848.358,95, o que representou variação percentual de 1,13 (Vide 

Tabela 29) em relação ao ano de 2014 e de 70,43% da previsão orçamentária. A execução das 

receitas de 2015 está detalhada na Tabela n° 30. 

  

RECEITA 

R$ % R$ % 

2013 2014 
Variação 

2013/2014 
2015 

Variação 

2014/2015 

Contribuições 715.070,50 806.467,00 12,78 865.058,38 7,27 

Financeiras 39.467,00 74.875,51 89,72 71.142,82 -4,99 

Serviços - 24.700,00 - - -100,00 

Outras Receitas Correntes 3.053,35 10.859,17 255,65 1.410,75 -87,01 

Receitas de Capital - - - - - 

Receitas de Transferências 679.533,20 910.747,00 34,03 910.747,00 - 

Total 1.437.124,05 1.827.648,68 27,17 1.848.358,95 1,13 
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Tabela 30: Execução das Receitas do SESCOOP/AL – 2015 

ORIGENS 
Prevista Realizada Execução 

% R$ % R$ % 

Receitas de Contribuições 851.496,00 32,45 865.058,38 46,80 101,59 

Receitas Patrimoniais - - - - - 

Receitas de Serviços - - - - - 

Transferências Correntes 910.747,00 34,70 910.747,00 49,27 100,00 

Outras Receitas Correntes 862.104,00 32,85 72.553,57 3,93 8,42 

Alienação de Bens - - - - - 

Transferências de Capital - - - - - 

Outras Receitas de Capital - - - - - 

TOTAL 2.624.347,00 100,00 1.848.358,95 100,00 70,43 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 604 – Sistema Zeus  

 

Na origem de receitas de “contribuições” pode-se verificar que o percentual de execução foi de 

101,59, enquanto que nas “transferências correntes” tiveram um percentual de execução de 100. Por 

sua vez, as “outras receitas correntes” tiveram 8,42% de execução. 

 

Constatou-se que a receita realizada de 2015 foi inferior à prevista, com percentual de execução de 

70,43, por causa do valor previsto em “Outras Receitas Correntes” no valor de R$ 862.104,00, sendo 

o valor realizado de R$ 72.553,57. 
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2.3.5. Informações sobre a Execução das Despesas 

 

Tabela 31: Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos 

de Despesa do SESCOOP/AL - 2014/2015 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa Paga 

2014 2015 2014 2015 

1. Modalidade de Licitação 99.815,38 19.334,79 99.815,38 19.334,79 

a) Convite 99.815,38 - 99.815,38 - 

b) Tomada de Preços - - - - 

c) Concorrência - - - - 

d) Pregão  - 19.334,79 - 19.334,79 

e) Concurso - - - - 

f) Consulta - - - - 

g) Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 
- - - - 

2. Contratações Diretas 895.767,94 1.192.422,20 895.767,94 1.192.422,20 

h) Dispensa 846.022,31 1.145.752,20 846.022,31 1.145.752,20 

i) Inexigibilidade 49.745,63 46.670,00 49.745,63 46.670,00 

3. Regime de Execução Especial 10.016,26 16.917,13 10.016,26 16.917,13 

j) Suprimento de Fundos 10.016,26 16.917,13 10.016,26 16.917,13 

4. Pagamento de Pessoal  236.900,93 235.205,24 236.900,93 235.205,24 

k) Pagamento em Folha 178.653,08 147.706,94 178.653,08 147.706,94 

l) Diárias 58.247,85 87.498,30 58.247,85 87.498,30 

5. Outros - - - - 

Total 1.242.500,51 1.463.879,36 1.242.500,51 1.463.879,36 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

No exercício de 2015 as despesas liquidadas e pagas foram distribuídas da seguinte forma: Pregão R$ 

19.334,79, Contratações Diretas através de Dispensa e Inexigibilidade, totalizando R$ 1.192.422,20, 

Fundo Fixo de Caixa R$ 16.917,13 e Pagamento de Pessoal R$ 235.205,24. 

 

A tabela 32 apresenta a evolução das despesas do SESCOOP/AL e sua variação entre os biênios de 

2013/2014 e 2014/2015, salientamos que as despesas se concentram em Correntes; Pessoal e 

Encargos; e Capital. 
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Tabela 32: Evolução das Despesas do SESCOOP/AL 

DESPESAS 

R$ % R$ % 

2013 2014 
Variação 

2013/2014 
2015 

Variação 

2014/2015 

Correntes  747.142,80 1.161.415,44 55,45 1.630.139,08 40,36 

Pessoal e Encargos  416.700,80 506.789,40 21,62 629.629,22 24,24 

Capital  - 44.330,00 - 3.898,00 -91,21 

Inversões Financeiras  - - - - - 

Outras Despesas  - - - - - 

TOTAL 1.163.843,60 1.712.534,84 47,14 2.263.666,30 32,18 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 604 – Sistema Zeus  

 

No grupo de despesas “correntes” pode-se verificar que ocorreu uma variação percentual de 55,45 no 

biênio 2013/2014 e de 40,36 no biênio 2014/2015. As variações percentuais 2013/2014 e 2014/2015 

das despesas de “pessoal e encargos” foram, respectivamente, 21,62 e 24,24. Constatou-se que houve 

despesas de “capital” no valor de R$44.330,00 no ano de 2014 e R$3.898,00 no ano de 2015. 

 

Houve uma variação percentual de 32,18 no biênio 2014/2015, considerando que as despesas de 2014 

foram de R$ 1.712.534,84 e de R$ 2.263.666,30 em 2015. A UE gastou R$ 415.307,35 acima da 

receita total em 2015, com isso, o Saldo de Exercícios Anteriores ficou abaixo do nível de 2014. 

 

Quadro 03: Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 

Unidade Orçamentária: SESCOOP/AL 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Liquidada Paga 

2015 2014 2015 2014 

1. Despesas de Pessoal e Encargos 629.629,22 506.789,40 629.629,22 506.789,40 

Aplicações Diretas - Pessoal 629.629,22 506.789,40 629.629,22 506.789,40 

2. Outras Despesas Correntes e 

Operacionais 
1.630.139,08 1.161.415,44 1.630.139,08 1.161.415,44 

Serviços de Terceiros 941.455,35 649.992,43 941.455,35 649.992,43 

Despesas Administrativas 538.636,58 408.537,05 538.636,58 408.537,05 

Demais elementos do grupo 150.047,15 102.885,96 150.047,15 102.885,96 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Liquidada Paga 

2015 2014 2015 2014 

3. Investimentos 3.898,00 44.330,00 3.898,00 44.330,00 

Aplicações Diretas - Investimentos 3.898,00 44.330,00 3.898,00 44.330,00 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 604 – Sistema Zeus   
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2.4. Desempenho Operacional 

 

O SESCOOP/AL trata-se de uma UE com eficácia operacional, atuando de forma ética e técnica, 

demonstrando alinhamento com o plano de trabalho e compromisso com os objetivos estratégicos da 

unidade, possibilitando o alcance das metas físicas e financeiras. 
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2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho 

 

Nome: Crescimento da receita realizada  

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano 

corrente em relação ao ano anterior 

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano 

anterior) -1) X 100 

 

Tabela 33: Crescimento da receita realizada 

Elemento 2013 2014 2015  

Valor realizado no ano (R$) 1.437.124,05 1.827.648,68 1.848.358,95 

Valor realizado no ano anterior (R$) 1.348.575,57 1.437.124,05 1.827.648,68 

Índice de crescimento da receita (%) 6,57 27,17 1,13 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 004 – Sistema Zeus 

 

Constatou-se que a receita realizada de 2015 foi 1,13% superior à de 2014. Quanto maior for o índice de 

Crescimento da receita, melhor é para a UE e para as cooperativas. 
 

 

Nome: Índice de realização do orçamento 

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto 

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100 

 

Tabela 34: Índice de realização do orçamento 

Elemento 2013 2014 2015 

Total realizado (R$) 1.163.843,60 1.712.534,84 2.263.666,30 

Total previsto (R$) 1.596.725,00 1.999.534,00 2.624.347,00 

Índice de realização do orçamento (%) 72,89 85,65 86,26 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 004 – Sistema Zeus 

 

No exercício de 2015 o índice de realização do orçamento foi de 86,26%. Em 2013 e 2014 foram, 

respectivamente, 72,89% e 85,65%. 
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Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado 

Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do 

orçamento realizado 

Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do 

Orçamento total realizado X 100 

 

Tabela 35: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado 

Elemento 2013 2014 2015 

Total das despesas com pessoal (R$) 416.700,80 506.789,40 629.629,22 

Orçamento total realizado (R$) 1.163.843,60 1.712.534,84 2.263.666,30 

 Participação da folha de pagamento (%) 35,80 29,59 27,81 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 004 – Sistema Zeus 

 

A participação das despesas totais com pessoal caiu de 35,80% para 29,59% entre 2013/2014 e de 29,59% 

para 27,81% entre 2014/2015. 

 

Nome: Índice de realização do orçamento da área meio 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal  

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento 

previsto da área meio, exceto pessoal) x 100 

 

Tabela 36: Índice de realização do orçamento da área meio 

Elemento 2013 2014 2015 

Orçamento realizado da área meio (R$) 215.323,69 272.451,08 299.168,86 

Orçamento previsto da área meio (R$) 314.727,00 435.605,00 412.961,00 

Índice de execução orçamentária da área 

meio (%) 
68,42 62,55 72,44 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 001 – Sistema Zeus 

 

O índice de execução orçamentária da área meio nos anos de 2013, 2014 e 2015 foram, respectivamente, 

68,42%, 62,55% e 72,44%. 
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Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal 

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento 

previsto da área finalística, exceto pessoal) x 100 

 

Tabela 37: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Elemento 2013 2014 2015 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 531.861,68 933.294,36 1.336.695,12 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 820.171,00 965.566,00 1.457.360,00 

Índice de execução orçamentária da área 

finalística (%) 
64,85 96,66 91,72 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 001 – Sistema Zeus 

 

O índice de execução orçamentária da área finalística nos anos de 2013, 2014 e 2015 foram, 

respectivamente, 64,85%, 96,66% e 91,72%. 

 

Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e encargos 

Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100 

 

Tabela 38: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e 

encargos 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor total do orçamento realizado da área 

finalística (R$) 
531.861,68 933.294,36 1.336.695,12 

Valor total do orçamento realizado (R$) 1.163.843,60 1.712.534,84 2.263.666,30 

Participação da área finalística no 

orçamento total (%) 
45,70 54,50 59,05 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 001 – Sistema Zeus 

 

Constatou-se um crescimento na alocação finalística no orçamento total realizado, exclusive pessoal. Em 

2013, 2014 e 2015 foram, respectivamente, 45,70%, 54,50% e 59,05% 
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Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal e encargos 

Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total 

do orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, inclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100 

 

Tabela 39: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal e 

encargos 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor total do orçamento realizado da área 

finalística (R$) 
681.974,10 1.086.464,16 1.475.457,11 

Valor total do orçamento realizado (R$) 1.163.843,60 1.712.534,84 2.263.666,30 

Participação da área finalística no 

orçamento total (%) 
58,60 63,44 65,18 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 606 – Sistema Zeus 

 

A participação da área finalística, inclusive pessoal e encargos, nos anos de 2013, 2014 e 2015 foram, 

respectivamente, 58,60%, 63,44% e 65,18%. 

 

Nome: Participação da área meio no total realizado  

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento 

realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

 

Tabela 40: Participação da área meio no total realizado 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 215.323,69 272.451,08 299.168,86 

Valor total do orçamento realizado (R$) 1.163.843,60 1.712.534,84 2.263.666,30 

Participação da área meio no orçamento 

total (%) 
18,50 15,91 13,22 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 001 – Sistema Zeus 

 

A participação da área meio, exceto pessoal, nos anos de 2013, 2014 e 2015 foram, respectivamente, 

18,50%, 15,91% e 13,22%. 
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Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio 

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior 

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total do 

orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100 

 

Tabela 41: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio 

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Valor realizado no ano (R$) 215.323,69 272.451,08 299.168,86 

Valor realizado no ano anterior (R$) 380.286,26 215.323,69 272.451,08 

Variação (%) -43,38 26,53 9,81 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 001 – Sistema Zeus 

 

A variação percentual do valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, foi de -43,38 entre 

2012/2013, 26,53 entre 2013/2014 e 9,81 entre 2014/2015. 

 

Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística 

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao ano 

anterior 

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor total do 

orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100 

 

Tabela 42: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística 

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Valor realizado no ano (R$) 531.861,68 933.294,36 1.336.695,12 

Valor realizado no ano anterior (R$) 695.984,88 531.861,68 933.294,36 

Variação (%) -23,58 75,48 43,22 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 – Sistema Zeus 

 

A variação percentual do valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, foi de -23,58 

entre 2012/2013, 75,48 entre 2013/2014 e 43,22 entre 2014/2015. 
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Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo 

(FUNDECOOP) no orçamento total da unidade 

Descritivo: Participação dos valores do FUNDECOOP recebidos e executados pela unidade, em relação 

ao orçamento total realizado pela unidade 

Fórmula: (Valores FUNDECOOP recebidos e executados pela unidade / Orçamento realizado pela 

unidade) X 100 

 

Tabela 43: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo 

(FUNDECOOP) no orçamento total da unidade 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor FUNDECOOP recebido e executado pela 

unidade (R$) 
679.533,10 910.747,00 910.747,00 

Valor total do orçamento realizado (R$) 1.163.843,60 1.712.534,84 2.263.666,30 

Participação dos recursos totais do FUNDECOOP 

no orçamento total da unidade (%) 
58,39 53,18 40,23 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 004 – Sistema Zeus 

 

O índice de execução orçamentária da área finalística nos anos de 2013, 2014 e 2015 foram, 

respectivamente, 64,85%, 96,66% e 91,72%. 

 

Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da 

unidade 

Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de 

projetos especiais FUNDECOOP, em relação ao orçamento total realizado pela unidade 

Fórmula: (Valores recebidos e executados pela unidade para a execução de projetos especiais / 

Orçamento realizado pela unidade) X 100 

 

Tabela 44: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total 

da unidade 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor recebido e executado pela unidade para a execução de 

projetos especiais (R$) 
57,10 - - 

Valor total do orçamento realizado (R$) 1.163.843,60 - - 

Participação dos recursos relativos aos projetos especiais 

FUNDECOOP no orçamento total da unidade (%) 
0,0049 - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 004 e Relsim 606 – Sistema Zeus 

  

Houve participação dos recursos relativos aos projetos especiais FUNDECOOP no orçamento total da 

unidade apenas no exercício de 2013, representando 0,0049%.  
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Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais FUNDECOOP 

Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício  

Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / Valor total previsto para aplicação nos projetos 

especiais) X 100 

 

Tabela 45: Índice de Execução dos Projetos Especiais FUNDECOOP 

Elemento 2013 2014 2015 

Valor total executado de projetos especiais vigentes (R$) 57,10 - - 

Valor total previsto de projetos especiais vigentes (R$) 6.772,00 - - 

Índice de execução de projetos especiais vigentes (%) 0,84 - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 004 – Sistema Zeus 

 

Houve índice de execução de projetos especiais apenas no exercício de 2013, representando 0,84%. 
 

 

Nome: Participação do saldo de exercícios anteriores no orçamento  

Descritivo: Valor total acumulado de saldos de exercícios anteriores, em relação ao valor do orçamento 

realizado no exercício  

Fórmula: (Valor do saldo de exercícios anteriores / Valor total do orçamento realizado) X 100 

 

Tabela 46: Participação do saldo de exercícios anteriores no orçamento 

Elemento 2013 2014 2015 

Saldo de exercícios anteriores (R$) 778.723,00 874.037,00 453.413,00 

Valor do orçamento realizado (R$) 1.163.843,60 1.712.534,84 2.263.666,30 

Participação do saldo de exercícios 

anteriores no orçamento da unidade (%) 
66,91 51,04 20,03 

Fonte: Módulo Contabilidade – Relatório Legais – Balanço por Empresa – Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa e 

Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 604 – Sistema Zeus 

 

A participação do saldo de exercícios anteriores no orçamento nos anos de 2013, 2014 e 2015 foram, 

respectivamente, 66,91%, 51,04% e 20,03%. Pode-se observar que em 2015 o saldo caiu em virtude do 

aumento de demandas das cooperativas, assim, ficou abaixo do nível de 2014. 
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CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA  

 

3.1. Descrição das Estruturas de Governança  

 

De acordo com o Regimento Interno protocolado e registrado no 1° Registro de Títulos e Documentos 

e de Pessoas Jurídicas de Maceió/AL, são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e 

administração do SESCOOP/AL: 

 

 Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual terá mandato 

de 04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB/AL, sendo composto 

por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes; 

 Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, 

indicados pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/AL, para um mandato de 04 (quatro) 

anos, coincidentes com o mandato daquele colegiado, vedada a recondução para um mandato 

subsequente; 

 Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP/AL, consoante 

às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será composta pelo 

Presidente do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e pelo 

Superintendente; 

 Presidência; e 

 Superintendência  
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3.2. Informações sobre Dirigentes e Colegiados 

 

Segundo o Regimento Interno do SESCOOP/AL o Conselho Administrativo, a Diretoria Executiva da 

OCB/AL, representa pelo Presidente e Superintendente, e o Conselho Fiscal são órgãos de 

deliberação, execução e fiscalização do SESCOOP/AL. 

O Conselho Administrativo é o órgão máximo no âmbito do Estado e terá o mandato de 04 (quatro) 

anos, coincidentes com o mandato da Diretoria da OCB/AL, sendo composto por 05 (cinco) membros 

titulares, tendo o Presidente da OCB/AL como seu Presidente nato, um representante, e seu suplente, 

indicados pelo Presidente do Conselho Nacional, e mais três representantes, e igual número de 

suplentes, indicados pela Diretoria (ou Conselho) da OCB/AL sendo, um representante dos 

trabalhadores em cooperativas e dois representantes de cooperativas contribuintes. 

Ao Conselho Administrativo cabe difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos 

e atos normativos, com estrita observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional, 

contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP sejam proveitosamente alcançados 

em sua jurisdição. 

O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, 

indicados pelo Conselho Administrativo, para um mandato de 04 (quatro) anos, coincidente com o 

mandato do Conselho Administrativo do SESCOOP/AL. 

O COFIS deve acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão; 

examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras; solicitar ao 

Conselho Administrativo a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais serviços 

forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; elaborar o seu Regimento 

Interno coerente com o Regimento Interno do Conselho Fiscal do SESCOOP Nacional, submetendo-o 

à homologação do Conselho Administrativo. 
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Quadro 04: Relação dos Principais Dirigentes e Membros de Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

  

Nome do dirigente / 

membro de conselho Período de gestão Função 

 

Segmento, órgão 

ou entidade que 

representa 

Marcos Antônio Braga da 

Rocha 
08/05/2014 a 30/04/2018 Presidente SESCOOP/AL 

Arnaldo Miranda 08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Titular do CODEL COOPEAL 

Roberto Athayde Silva 08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Titular do CODEL COOPEMA 

Simone Maria Luna 

Vianna de Omena 
08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheira Titular do CODEL 

SESCOOP 

NACIONAL 

Verdi Barros Bezerra 08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Titular do CODEL UNICRED AL 

Antônio Luiz Feitosa 08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Suplente do CODEL 
SESCOOP 

NACIONAL 

Antônio Reis da Silva 08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Suplente do CODEL COOPERVAN 

Edício José dos Santos 08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Suplente do CODEL COOPEX 

Márcia Pimentel do 

Nascimento 
08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheira Suplente do CODEL JORGRAF 

Carlos Henrique do 

Nascimento 
08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Titular do COFIS UNICRED AL 

Eloísio Barbosa Lopes 

Júnior 
08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Titular do COFIS COOPERAGRO 

Marcondes Prudente de 

Souza 
08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Titular do COFIS COOPERVAN 

José Erivaldo da Silva 08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Suplente do COFIS COMTAXI 

Jussara Augusta Silva 

Moreira 
08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheira Suplente do COFIS COMFLORA 

Marcos Antônio Duarte 

Borges 
08/05/2014 a 30/04/2018 Conselheiro Suplente do COFIS 

UNIODONTO 

ARAPIRACA 
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3.3. Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

 

O SESCOOP/AL não possui unidade de auditoria interna em sua estrutura organizacional, entretanto, 

a unidade de auditoria interna do SESCOOP Nacional realiza trabalhos nas Unidades Estaduais, 

conforme previsto em seu Regimento Interno. 

Os trabalhos de auditoria interna são planejados com auxílio de uma matriz de riscos, que permite 

identificar as unidades estaduais que receberão os trabalhos de auditoria em cada exercício. 
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3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura formal para atividades 

de Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com 

base no seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.  

No exercício 2015, no âmbito do SESCOOP/AL, não ocorreram fatos a serem apurados por meio de 

sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.  
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3.5. Gestão de Riscos e Controles Internos 

 

O SESCOOP/AL trata-se de uma UE com eficácia operacional, haja vista com as diversas auditorias 

sem apontamento. Há nesta unidade um software que permite um bom nível de controle interno e 

monitoramento de processos, possibilitando o alcance das metas físicas e financeiras dos objetivos 

estratégicos. 
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3.6. Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos  

 

3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração 

e Fiscal 

 

Os integrantes dos Conselhos Administrativo e Fiscal do SESCOOP/AL, de acordo com o Regimento 

Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06 de abril de 1999, não recebem remuneração, mas cédula 

de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores 

estão demonstrados no próximo item. Por sua vez, o Presidente, não recebe remuneração, cédula de 

presença e/ou ajuda de custo. 

 

3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho 

Quadro 05: Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL  

Conselho de Administração 

Nome do (a) Conselheiro (a) 
Período de Exercício 

Remuneração  

(Valores em R$ 1,00) 

Início Fim Média Mensal Total no Exercício 

Marcos Antônio Braga da Rocha 08/05/2014  30/04/2018 - - 

Arnaldo Miranda (T) 08/05/2014  30/04/2018 200,00 
2.400,00 

Roberto Athayde Silva (T) 08/05/2014  30/04/2018 200,00 
2.400,00 

Simone Maria Luna Vianna de Omena (T) 08/05/2014  30/04/2018 150,00 
1.800,00 

Verdi Barros Bezerra (T) 08/05/2014  30/04/2018 175,00 
2.100,00 

Antônio Luiz Feitosa (S) 08/05/2014  30/04/2018 - - 

Antônio Reis da Silva (S) 08/05/2014  30/04/2018 - - 

Edício José dos Santos (S) 08/05/2014  30/04/2018 - - 

Márcia Pimentel do Nascimento (S) 08/05/2014  30/04/2018 - - 

Conselho Fiscal 

Nome do (a) Conselheiro (a) 
Período de Exercício 

Remuneração  

(Valores em R$ 1,00) 

Início Fim Média Mensal Total no Exercício 

Carlos Henrique do Nascimento (T) 08/05/2014  30/04/2018 200,00 2.400,00 

Eloísio Barbosa Lopes Júnior (T) 08/05/2014  30/04/2018 150,00 1.800,00 

Marcondes Prudente de Souza (T) 08/05/2014  30/04/2018 200,00 2.400,00 

José Erivaldo da Silva (S) 08/05/2014  30/04/2018 - - 

Jussara Augusta Silva Moreira (S) 08/05/2014  30/04/2018 - - 

Marcos Antônio Duarte Borges (S) 08/05/2014  30/04/2018 - - 
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3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria 

 

Com relação ao Superintendente, o Quadro n° 06 apresenta os valores totais pagos nos últimos 

dois exercícios. 

 

Quadro 06: Síntese da Remuneração do Superintendente 

Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Executiva (Superintendência) 

Remuneração dos Membros 
Exercício 

2015 2014 

Número de membros: 01 01 

I – Remuneração Fixa 96.927,63 90.447,56 

a) salário ou pró-labore 80.082,86 75.691,08 

b) benefícios diretos e indiretos 16.844,77 14.756,48 

c) remuneração por participação em comitês - - 

d) outros - - 

II – Remuneração variável - - 

e) bônus - - 

f) participação nos resultados - - 

g) remuneração por participação em reuniões - - 

h) comissões - - 

i) outros - - 

III – Total da Remuneração 96.927,63 90.447,56 

IV – Benefícios pós-emprego - - 

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 001 – Sistema Zeus 
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3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada  

 

O SESCOOP Nacional disponibiliza anualmente para todas as unidades estaduais os serviços de 

Auditoria Independente que é prestado pela empresa Grant Thornton Brasil (CNPJ nº 

10.830.108/0001-65), considerada uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo.  

Os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações 

Contábeis e Normas Profissionais de Auditor Independente e demais normas e procedimentos 

pertinentes e em vigor.  

A contratação dos serviços foi executada mediante processo licitatório na modalidade Concorrência. 

O valor atual do contratado é de R$ 910.298,00.  

Os serviços contratados são: 

Formação de Opinião e emissão de Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações 

Contábeis, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade 

Nacional; 

Emissão de Relatórios sobre os Controles Internos, referente aos exercícios sociais, para cada uma 

das 27 Unidades Estaduais e Unidade Nacional; 

Análise de informações dos relatórios de gestão e prestação de contas das Unidades Estaduais; 

Participação em reuniões dos Conselhos Fiscais e Nacional, sempre que convocado; 

Trabalho eventual, ou seja, sob demanda, de auditoria de sistemas informatizados (TI). 
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CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

4.1. Canais de Acesso ao Cidadão 

 

Os canais de acesso ao cidadão são por meio de Atendimento Telefônico e/ou Presencial, pelo Sítio 

Institucional, por E-mail, Redes Sociais Facebook, Twitter e pelo Canal no YouTube, conforme 

informações e links a seguir: 

 

 Atendimento telefônico, através do número (82) 2122-9494, de segunda a sexta-feira (exceto 

feriados), das 08 às 17h. 

 Atendimento presencial, através do endereço Avenida Governador Lamenha Filho, 1880, 

Feitosa, 57.043-000, Maceió - AL, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 08 às 17h. 

 E-mail: secretaria@ocb-al.coop.br  

 Sítio institucional disponível em: <http://www.ocb-al.coop.br/>. 

 Rede social Facebook Sistema OCB Alagoas disponível em: 

<https://www.facebook.com/Ocb.Sescoop.Al/>. 

 Rede social Twitter Sistema OCB/AL disponível em: <https://twitter.com/sistema_ocb_al>. 

 Canal no YouTube Sistema OCB Alagoas disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCXeyp2cwrXbroY4mzPJWnCw>. 

 

4.2. Carta de Serviços ao Cidadão 

Não há conteúdo a declarar. 

 

4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários 

Não há conteúdo a declarar. 

 

4.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade 

 

As informações pertinentes à atuação do SESCOOP/AL, a prestação de contas e as demais 

informações relevantes às cooperativas e à sociedade estão disponíveis no sítio institucional.  

O sítio institucional do SESCOOP/AL está disponível em: <http://www.ocb-al.coop.br/>.  

 

  

http://www.ocb-al.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocb.Sescoop.Al/
https://twitter.com/sistema_ocb_al
https://www.youtube.com/channel/UCXeyp2cwrXbroY4mzPJWnCw
http://www.ocb-al.coop.br/
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CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

 

5.1. Desempenho Financeiro do Exercício 

 

A análise do biênio 2014/2015 do indicador financeiro “Crescimento da Receita Realizada” 

demonstrou um crescimento de arrecadação de 1,13%.  

Já a realização do orçamento (previsto X realizado) teve um valor percentual de 86,26 no exercício de 

2015, mas é importante mencionar que o desembolso financeiro foi estruturado e alinhado na 

identificação de necessidades e demandas das cooperativas. 

 

5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do 

Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos 

 

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei 4.320/64, 

o que não é o caso do SESCOOP, que adota a Lei 6.404/64, entretanto, as respectivas normas 

correlatas NBC TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

são adotadas pelo SESCOOP. 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 

A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de cada 

exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, 

conforme a Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, onde também 

se encontram divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas 

aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis. 

 

5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade 

 

O SESCOOP/AL não dispõe de nenhuma sistemática de apuração de custos. 

 

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas 

 

As demonstrações contábeis e as notas explicativas constam na seção “RELATÓRIOS, PARECERES 

E DECLARAÇÕES”. 
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CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

6.1.Gestão de Pessoas 

 

A alocação da força de trabalho do SESCOOP/AL no exercício de 2015 foi estruturada por uma 

equipe de 08 (oito) colaboradores efetivos, todos com graduação superior completa e 75% com pós-

graduação lato sensu, distribuídos por área de atuação: 02 na área finalística e 06 na área de 

administração e apoio.  

Destaca-se que de acordo com a Norma Interna de Incentivo ao Desenvolvimento e Aperfeiçoamento, 

o SESCOOP/AL promove investimentos em capacitação aos funcionários. 

Cabe dizer que o regime jurídico de pessoal do SESCOOP/AL é o da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT).  

 

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade 

 

O SESCOOP/AL dispunha no exercício de 2015 em sua estrutura de pessoal 08 (oito) funcionários, 

todos efetivos, e mais 06 (seis) estagiários. No que concerne à distribuição entre as áreas de atuação, 

a estrutura de pessoal está distribuída da seguinte forma: 02 (dois) funcionários e 03 (três) estagiários 

lotados na área Finalística e 06 (seis) funcionários e 03 (três) estagiários lotados na área de 

Administração e Apoio.  

É importante mencionar que os 08 (oito) funcionários deste SESCOOP possuem nível superior 

completo, sendo que 06 (seis) já possuem pós-graduação lato sensu. A distribuição dos funcionários 

por cargo está da seguinte forma: 01 (um) técnico, 05 (cinco) analistas, 01 (um) gerente e 01 (um) 

superintendente. Quanto à faixa etária, a distribuição dos profissionais está da seguinte forma: 01 

(um) com idade até 30 anos; 03 (três) com idade de 31 a 40 anos; 03 (três) com idade de 41 a 50 

anos; e 01 (um) com idade de 51 a 60 anos.  

No que diz respeito à movimentação do quadro de pessoal, não houve ocorrência de turnover no 

exercício de 2015. 
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Quadro 07: Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 

Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Funcionários em Cargos Efetivos  - 08 - - 

2.   Funcionários com Contratos Temporários - - - - 

3.   Total de Funcionários - 08 - - 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

Quadro 08: Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Funcionários em Cargos Efetivos 06 02 

2.   Funcionários com Contratos Temporários - - 

3.   Total de Funcionários 06 02 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

Tabela 47: Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/AL, por Faixa Etária (2015) 

Descrição Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 60 

anos 

Funcionários contratados - CLT em 

exercício na Unidade, lotados nas Áreas 

Finalísticas 

- - 01 01 - 

Funcionários contratados - CLT em 

exercício na Unidade, lotados nas Áreas 

de Administração e Apoio 

01 03 02 - - 

Total do Quadro Fixo 01 03 03 01 - 

Descrição Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 60 

anos 

Estagiários 05 01 - - - 

Terceirizados - - - - - 

Total de Temporários e Estagiários 05 01 - - - 

Total da Unidade 06 04 03 01 - 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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Tabela 48: Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/AL, por Nível de Escolaridade 

(2015) 

Descrição 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas 
- - - - - 02 - - - - 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas de 

Administração e Apoio 

- - - - - - 06 - - - 

Total do Quadro Fixo - - - - - 02 06 - - - 

Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estagiários - - - - 06 - - - - - 

Terceirizados - - - - - - - - - - 

Total de Temporários e Estagiários - - - - 06 - - - - - 

Total da Unidade 
- - - - 06 02 06 - - - 

14 

 Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - 

Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-

Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

 

Tabela 49: Distribuição dos Colaboradores, por Cargo (2015) 

Indicador Nº % 

Número de colaboradores no cargo de técnico 01 12,5 

Número de colaboradores no cargo de analista 05 62,5 

Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo - - 

Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 01 12,5 

Número de colaboradores no cargo de gerente geral - - 

Número de colaboradores no cargo de superintendente 01 12,5 

Total 08 100,0 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

O quadro de colaboradores do exercício de 2015 está distribuído da seguinte forma: 01 (um) tem cargo 

de técnico, que representa 12,5%, 05 (cinco) têm cargo de analista, que representa 62,5%, 01 (um) tem 

cargo de gerente/assessor, que representa 12,5%, e 01 (um) tem cargo de superintendente, que 

representa 12,5%, totalizando 08 (oito) colaboradores no quadro fixo de pessoal. 
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Tabela 50: Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial (2015) 

Indicador Nº % 

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 02 25,0 

Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 01 12,5 

Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 04 50,0 

Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 - - 

Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00 01 12,5 

Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00 - - 

Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 - - 

Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a 10.000,00 - - 

Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 - - 

Total 08 100,0 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

Quanto à faixa salarial, nota-se que o quadro de colaboradores do exercício 2015 está distribuído da 

seguinte forma: 02 (dois) têm salário até R$2.000,00, que representa 25,0%, 01 (um) tem salário entre 

R$2.001,00 a R$3.000,00, que representa 12,5%, 04 (quatro) têm salário entre R$3.001,00 a 

R$5.000,00, que representa 50,0%, e apenas 01 (um) tem salário entre R$6.001,00 a R$7.000,00, que 

representa 12,5%. 

 

Cabe dizer que a partir do mês de julho de 2015, um colaborador, a seu pedido, teve sua jornada de 

trabalho reduzida com a consequente redução do seu salário. Neste sentido, o colaborador passou da 

faixa salarial de R$2.001,00 a R$3.000,00 para até R$2.000,00. 
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Quadro 09: Qualificação da Força de Trabalho (2015) 

Indicador Nº 

Número de ações de capacitação 02 

Número de horas de capacitação 32 

Número de empregados capacitados no exercício 02 

Média de ações de capacitação por empregado 01 

Média de horas de capacitação por empregado 16 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

A qualificação da força de trabalho do exercício de 2015 está distribuída da seguinte forma: 01 (um) 

curso de capacitação/treinamento com participação da Superintendente, totalizando carga horária de 16 

horas e 01 (um) curso de capacitação/treinamento com participação de um (a) Analista da área de 

Administração e Apoio, totalizando carga horária de 16 horas. Cabe dizer que houve despesas com a 

participação dos colaboradores em ambos os cursos, pagas pelo SESCOOP/AL. 

 

Do ponto de vista de absenteísmo e turnover, este SESCOOP teve zero movimento no exercício de 

2015. Embora a equipe seja enxuta, atende satisfatoriamente as demandas internas e externas. Os 

profissionais têm longevidade, são qualificados e jovens no que diz respeito à proximidade de 

aposentadoria.  

 

  



 

70 

 

6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal 

 

Quadro 10: Despesas de Pessoal 

Tipologias/ Exercícios 

Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Funcionários com Cargos Efetivos 

Exercícios 

2015 360.802,56 0 0 0 0 142.463,81 0 0 0 503.266,37 

2014 300.029,28 0 0 0 0 103.141,25 0 0 0 403.170,53 

Funcionários com Contratos Temporários 

Exercícios 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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Tabela 51: Despesas e Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/AL  

Descrição 2014 2015 

Funcionários contratados - CLT 

em exercício na Unidade, lotados 

nas Áreas Finalísticas 

Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. 

03 

Salários 81.354,00 78.297,02 

02 

Salários 106.999,00 76.561,60 

Encargos 34.136,00 25.265,29 Encargos 36.397,00 25.328,24 

Benefícios 41.830,00 39.636,81 Benefícios 43.183,00 36.872,15 

Funcionários contratados - CLT 

em exercício na Unidade, lotados 

nas Áreas de Administração e 

Apoio 

Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. 

06 

Salários 260.470,00 221.732,26 

06 

Salários 339.494,00 284.240,96 

Encargos 93.445,00 68.382,90 Encargos 119.525,00 101.034,61 

Benefícios 77.128,00 63.504,44 Benefícios 108.428,00 103.764,76 

Total do Quadro Fixo 09 - 588.363,00 496.818,72 08 - 754.026,00 627.802,32 

Descrição 2014 2015 

Estagiários 

Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. Quant. Despesa Valor Prev. Valor Real. 

03 
Bolsa auxílio 21.541,00 15.083,33 

06 
Bolsa auxílio 41.376,00 37.125,84 

Taxa - - Taxa - - 

Terceirizados - 

Salários - - 

- 

Salários - - 

Encargos - - Encargos - - 

Benefícios - - Benefícios - - 

Total de Temporários e 

Estagiários 
03 - 21.541,00 15.083,33 06 - 41.376,00 37.125,84 

Total da Unidade 12 - 609.904,00 511.902,05 
 

- 795.402,00 664.928,16 

 Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 001 – Sistema Zeus  
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Tabela 52: Investimentos em Capacitação de Pessoal, executados pelo SESCOOP/AL  

Descrição 

Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-Graduação 

Quant. 
Valor (R$ 

1,00) 
Quant. 

Valor (R$ 

1,00) 
Quant. 

Valor (R$ 

1,00) 

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas 

Finalísticas 
- - - - 01 640,42 

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade, lotados nas Áreas 

de Administração e Apoio 
02 3.060,00 01 2.691,75 - - 

Total do Quadro Fixo 02 3.060,00 01 2.691,75 01 640,42 

Estagiários - - - - - - 

Terceirizados - - - - - - 

Total dos Temporários e Estagiários - - - - - - 

Total da Unidade 02 3.060,00 01 2.691,75 01 640,42 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

 

6.1.3. Gestão de Riscos Relacionados à Pessoal 

 

Inexistiram riscos relacionados à Pessoal no exercício de 2015 
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6.2. Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura 

 

6.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

A gestão do patrimônio imobiliário é realizada utilizando o módulo patrimonial do Sistema “Zeus”, 

disponibilizado pela Unidade Nacional (UN).  

 

6.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros  

 

O endereço postal da sede do SESCOOP/AL é a Avenida Governador Lamenha Filho, n° 1880, 

bairro Feitosa, 57.043-000, no município de Maceió, do estado de Alagoas (AL). Cabe dizer que o 

prédio onde está localizada a sede é alugado por meio de contrato firmado pela OCB/AL, sendo que o 

SESCOOP/AL repassa 50% do valor do aluguel. 

Para preservar o prédio é realizada manutenção periódica no jardim, dedetização nos ambientes da 

sede e existem câmeras de vigilância. 

  



  

74 

 

6.3. Gestão da Tecnologia da Informação 

 

Não há Planejamento Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor de TI (PDTI) e Comitê gestor de 

TI no SESCOOP/AL.  

 

6.3.1. Principais Sistemas de Informação 

 

Os sistemas de informações existentes no SESCOOP/AL são: o Sistema “Zeus”, disponibilizado pela 

UN, que não gera desembolso a este SESCOOP; Sistema “DM Eventos”, mediante contrato de 

prestação de serviço; e o Sistema “SIAA – Sistema Integrado de Acompanhamento de Atividades”, 

que acompanha os processos da área finalística. 

 

O Sistema Computacional que está diretamente relacionado aos objetivos estratégicos do 

SESCOOP/AL é o “DM Eventos” que é dividido em 03 (três) sistemas, descrito a seguir:  

 

 DM AGENDA  

 

Agenda eletrônica onde podemos cadastras pessoas físicas e jurídicas com vários números de 

telefones, e-mail. Consultas diversas, por nome, sobrenome, telefone fixo, telefone móvel. 

 

 DM SISCOOPER 

 

Sistema de administração de cooperativas associadas e sindicalizadas; 

Pré-registro de cooperativas; 

Cadastro geral de cooperativa; 

Cadastro contador por ano da cooperativa; 

Cadastro conselho por ano da cooperativa; 

Cadastro de funcionários por ano da Cooperativa; 

Cadastro de produtos por ano da Cooperativa; 

Cadastro de ocorrências; 

Cadastro de balanços anual; 

Contribuição cooperativista – controle, cálculo e emissão da contribuição; 

Contribuição sindical - controle, cálculo e emissão da contribuição; 

Relatórios financeiros e gerenciais. 
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 DM EVENTOS 

 

O Sistema de Administração de Eventos, DM Eventos, administra e controla os eventos (cursos, 

eventos, palestras, etc.) realizados pelo SESCOOP/AL; 

Cadastro de participantes; 

Cadastro de instrutores; 

Cadastro de tipos de eventos; 

Cadastro de centro de custo; 

Cadastro de fornecedores; 

Cadastro de graduação; 

Cadastro de tipos de lançamentos; 

Cadastro de eventos: Participantes do evento; Instrutores do evento; Frequência dos participantes do 

evento; Financeiro – Lançamentos das despesas do evento; 

Avaliações dos eventos: Ficha de avaliação do participante; Ficha de Avaliação da Turma/Evento; 

Ficha de avaliação – simples; 

Fotos do Evento; 

Orçamento: Analítico por ano; sintético por evento. 

 

6.3.2. Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor de TI (PDTI) 

 

Não há informações a declarar. 
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6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

 

O SESCOOP/AL tem apoiado as cooperativas alagoanas na execução de ações com foco na defesa do 

meio ambiente, procurando equilibrar as atividades econômicas ao uso dos recursos naturais.  

Destacamos que na sede do SESCOOP/AL ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados em 

coletores seletivos, bem como sua destinação a duas cooperativas que atuam na coleta seletiva de 

material reciclável, descritas a seguir: Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano de Maceió 

(COOPLUM) e Cooperativa de Reciclagem de Alagoas (COOPREL). 

A unidade de Alagoas não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). Além 

disso, não possui Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012. 

As contratações realizadas pela unidade não observam os parâmetros estabelecidos no Decreto n° 

7.746/2012 ou norma equivalente. 

 

6.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de 

Serviços ou Obras  

 

A unidade não adota Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação 

de Serviços ou Obras. 
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CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

7.1.  Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU 

 

Não houve ocorrência. 

 

7.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno  

 

Não houve ocorrência. 

 

7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário  

 

Não houve ocorrência. 

 

7.4. Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como 

Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993  

 

A unidade não observa o referido cronograma. O SESCOOP/AL utiliza-se de regulamento próprio 

(Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP) aprovado pela Resolução 850/12 do 

Conselho Nacional do SESCOOP, bem como se utiliza da Resolução 860/12 do Conselho Nacional 

do SESCOOP que dispõe sobre a regulamentação de normas gerais aplicáveis a compra de materiais 

e contratação de serviços nos casos de dispensa e inexigibilidade. 

Embora o SESCOOP adote seu próprio regulamento de licitações e contratos, as regras contidas no 

artigo 5º da Lei 8.666/93 também são observadas conforme abaixo: 

a) Todos os pagamentos de despesas são efetuados em moeda corrente nacional (Real); 

b) Os pagamentos são efetuados de acordo com as datas previstas de suas exigibilidades, ou seja, 

realizar pagamentos de acordo com suas previsões de vencimento, em ordem cronológica, sem 

privilegiar outros critérios; 

c) Os índices de reajuste contratual que porventura venham a ser aplicados aos valores pactuados são 

os índices previstos no contrato; 

d) A dotação orçamentária prevista é suficiente para a cobertura das despesas, como também na 

aplicação do índice previsto no instrumento convocatório (edital); 

e) O pagamento das despesas cujo valor seja equivalente ao limite previsto no inciso II do artigo 24 

(que equivale ao inciso I, do art. 9º, do RLC) foram feitos em até 5 dias úteis após a apresentação das 

faturas. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

Anexo 01: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/AL  

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Conselho 

Deliberativo 

Implementar e difundir as políticas, diretrizes, programas, projetos e 

normativos, com estrita observância de deliberações e das decisões do 

Conselho Nacional. Notadamente contribuindo para que as atribuições e os 

objetivos do SESCOOP/AL sejam alcançados em sua área de atuação. 

Competindo-lhe, ainda, fixar a política de atuação do SESCOOP/AL e 

estabelecer as normas operacionais que regerão suas atividades. 

Marcos Antônio Braga da 

Rocha 
Presidente Janeiro a dezembro 

Arnaldo Miranda 

Conselheiro (a) 

Titular do CODEL 
Janeiro a dezembro 

Roberto Athayde Silva 

Simone Maria Luna Vianna de 

Omena 

Verdi Barros Bezerra 

Conselho Fiscal 

Acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de 

gestão, examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais 

demonstrações financeiras. 

Carlos Henrique do Nascimento 

Conselheiro Titular 

do COFIS 
Janeiro a dezembro Eloísio Barbosa Lopes Júnior 

Marcondes Prudente de Souza 

Superintendência 

Desenvolve, implementa e gerencia políticas, processos e projetos de 

formação e gestão de cooperativas, bem como controla e acompanha as 

atividades de suporte técnico e administrativo, visando o fortalecimento dos 

direcionadores estratégicos e o alcance dos objetivos estabelecidos para o 

Sistema. 

Márcia Túlia Pessôa de Sousa Superintendente Janeiro a dezembro 

Assessoria Jurídica 

Emitir pareceres em processos, consultas e questões apresentadas, realizando 

pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudências; Avaliar a conformidade 

jurídica e os riscos na contratação e execução de contratos e convênios; 

Elaborar ou revisar e orientar a redação de instrumentos jurídicos (contratos, 

convênios, editais, pareceres técnico dentre outros); Acompanhar e prestar 

orientação jurídica sobre procedimentos licitatórios, processos seletivos e 

João Carlos da Rocha Ramiro 

Basto 
Gerente Jurídico Janeiro a dezembro 
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sindicâncias, entre outros; no âmbito do SESCOOP/AL; Reunir elementos de 

fato e de direito e preparar minutas de despacho e decisão em processos da 

competência dos Conselhos do SESCOOP/AL e da Diretoria Executiva; 

Acompanhar e propor regulamentações, atualizações e alterações em 

normativos internos; Prestar assessoramento técnico-jurídico aos Conselhos, à 

Diretoria Executiva, a outros setores do SESCOOP/AL; Sugerir, quando 

necessário, a contratação de escritórios jurídicos para fins da execução de 

atividades relacionadas ao contencioso, a consultas de cooperativas e outros 

serviços; Administrar o contencioso do SESCOOP/AL, acompanhando os 

processos administrativos e judiciais da Entidade; Representar o 

SESCOOP/AL em atos processuais, audiências e julgamentos; Avaliar os 

resultados dos trabalhos executados pelos escritórios terceirizados e sugerir 

medidas à Diretoria Executiva; Consolidar e elaborar relatórios jurídicos; 

Prestar suporte jurídico na operacionalização das diretrizes, programas e 

projetos de formação profissional, promoção social e monitoramento de 

cooperativas, quando necessário; Realizar ações relacionadas à contratação, 

gerenciamento e desligamento de pessoal na equipe de trabalho, em linha com 

as políticas e normas estabelecidas pela Entidade; Atuar em conformidade e 

assegurar a correta aplicação da doutrina e dos princípios cooperativistas; 

Participar de reuniões administrativas e grupos técnicos, comissões, conselhos 

e comitês, adotando providências quanto às deliberações; Planejar, coordenar, 

executar, monitorar e avaliar a operacionalização de eventos sobre sua área de 

conhecimento; Proferir palestras e demais ações de instrutória sobre sua área 

de conhecimento; Consolidar informações para atender aos órgãos de controle 

e, se necessário, prestar esclarecimentos e acatamentos; Executar as 

atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas. 

Assessoria Contábil 

Realizar a contabilização normal, patrimonial e fiscal da organização, de 

acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos 

necessários à elaboração dos balanços e balancetes da instituição. Apoiar os 

serviços de auditoria externa; analisar e validar documentação fiscal, 

contratos, boletos bancários e outros documentos de natureza contábil e 

financeira. 

- - - 

Assessoria 

Informática 

Assegurar maior interatividade dos usuários com os serviços e produtos da 

tecnologia da informação, de modo que atenda as áreas internas nas demandas 

de informática, apoiando-as na elaboração de programas e projetos 

tecnológicos. Realizar consulta a banco de dados para consolidação e extração 

de relatórios gerenciais. Realizar manutenção, monitoramento e atualização 

dos serviços de guarda e disponibilização de arquivos, de impressão e de 

backup geral da rede e servidores. 

- - - 



  

80 

 

Assessoria de 

Comunicação e 

Marketing 

Atualizar o sítio eletrônico institucional e mídias sociais do SESCOOP/AL; 

agendar e acompanhar entrevistas; divulgar ações do SESCOOP/AL nos 

meios de comunicação; elaborar release para imprensa e sítio eletrônico 

institucional; criar informativo trimestral impresso e/ou on-line; criar relatório 

mensal da Clipagem; Além de outros serviços pertinentes à área de 

comunicação. 

- - - 

Analista de 

Desenvolvimento de 

Cooperativas 

Analisar informações das cooperativas obtidas nos documentos legais 

(balanços, demonstrações contábeis e atos constitutivos), extrair os dados 

necessários e sugerir melhorias para aprimoramento de sua gestão; Emitir 

pareceres técnicos com recomendações, por cooperativa, com base nos 

indicadores sócio-econômico-financeiros; Coletar, analisar e consolidar 

informações para elaboração e divulgação de estudos; Avaliar e acompanhar o 

processo de contratação de instrutores e fornecedores, observando as 

normativas da Instituição; Identificar junto ao público-alvo as demandas, nas 

áreas de informação e educação cooperativista, formação profissional e 

promoção social; Participar de assembleias e reuniões das cooperativas, 

quando demandado, orientando-as quanto aos procedimentos legais cabíveis; 

Analisar e monitorar indicadores sócio-econômico-financeiros das 

cooperativas; Prestar suporte na operacionalização das diretrizes de 

monitoramento e desenvolvimento de cooperativas; Desenvolver, realizar 

treinamentos e estimular as cooperativas para o uso efetivo de todas as 

ferramentas disponibilizadas pelo SESCOOP/AL, que envolvem o 

monitoramento e desenvolvimento de cooperativas; Orientar grupos 

interessados em constituir cooperativas; Analisar atos constitutivos das 

cooperativas e propor melhorias; Promover a integração do SESCOOP/AL 

com as cooperativas e estimulá-las à adesão dos programas disponibilizados; 

Organizar e realizar programas de formação profissional, promoção social e 

monitoramento e apoiar as cooperativas na execução das ações; Analisar, 

propor, elaborar, realizar e, se necessário, reformular planos, programas e 

projetos de informação e educação cooperativista e formação profissional das 

e para as cooperativas; Propor parcerias estratégicas com vistas a assegurar a 

implantação dos programas de informação e educação cooperativista e 

formação profissional; Elaborar sistemática de avaliação de efetividade das 

ações realizadas de formação profissional, promoção social e monitoramento 

de cooperativas. 

Marivá Pereira de Oliveira 

Analista de 

Desenvolvimento 

de Cooperativas 

Janeiro a dezembro 
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Analista de 

Operações 

Analisar, executar e controlar as operações administrativo-financeiras, em 

conformidade com as normas do SESCOOP/AL e legislação vigente; 

Controlar e acompanhar o recebimento da arrecadação e orientar as 

cooperativas no correto procedimento de seu recolhimento; Conciliar as 

contas orçamentárias; Acompanhar e aplicar as mudanças das legislações 

financeira e trabalhista; Acompanhar a vida funcional dos colaboradores, do 

seu ingresso até o desligamento, realizando processos operacionais e ações de 

desenvolvimento; Elaborar documentos exigidos pelos Conselhos e Órgãos de 

Controle; Acompanhar e atender a processos de auditoria, realizando a 

interlocução com as áreas para o atendimento às exigências dos órgãos de 

controle; Receber, conferir, controlar e manter a guarda física e eletrônica dos 

documentos, legais e institucionais; Efetuar e controlar os processos relativos 

a compras de bens e serviços, em conformidade com as normas do 

SESCOOP/AL e legislação vigente, acompanhando sua execução; Controlar o 

estoque de materiais; Efetuar o controle patrimonial; Propor, desenvolver e 

acompanhar ações que atendem às diretrizes estratégicas, além de coordenar, 

revisar e consolidar o orçamento e prestação de contas, por ocasião da 

proposta e reformulação orçamentária da Unidade, para encaminhamento à 

Unidade Nacional; Planejar e implementar eventos institucionais, internos e 

externos, para os diferentes públicos de interesse do SESCOOP/AL; Planejar 

e orientar os trabalhos de apoio administrativo, bem como acompanhar os 

serviços terceirizados de infraestrutura. 

Luanna Rafaella Correia da 

Silva 

Analista de 

Operações 
Janeiro a dezembro 

Luiz Carlos dos Santos 

Márcia Andréia Freire de 

Almeida Lins 

Rogério Teixeira de Omena 

Técnico de 

Operações 

Recepcionar e encaminhar convidados e visitantes; Prestar suporte às 

atividades de sua área de atuação; Realizar os procedimentos necessários para 

a efetivação de pagamentos e auxiliar no acompanhamento da movimentação 

financeira da Instituição; Executar procedimentos relativos ao processo de 

compras de bens e serviços; Executar os procedimentos referentes ao controle 

do estoque de materiais e patrimônio; Apoiar a elaboração do plano de 

trabalho e o controle orçamentário da Instituição; Enviar, receber, classificar, 

protocolar, distribuir e arquivar documentos e correspondências em geral; 

Acompanhar a elaboração/execução da agenda Institucional; Executar os 

procedimentos referentes a viagens, desde emitir passagens até auxiliar na 

prestação de contas; Providenciar a logística necessária à operacionalização de 

reuniões e eventos institucionais; Apoiar a realização de eventos de formação, 

promoção social e monitoramento, desde sua concepção até a sua conclusão; 

Manter atualizadas as informações institucionais e as viabilizar para fins de 

divulgação, mediante autorização superior. 

Rosinaldo Cristovam de Melo 

Técnico de 

Operações 

 

Janeiro a dezembro 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL  
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RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 

 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS 

NOTAS EXPLICATIVAS 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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PARECER DO CONSELHO ESTADUAL
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PARECER DO CONSELHO NACIONAL 
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RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 
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